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Werkloosheid in oktober vrijwel 
onveranderd 

- Meer mensen aan het werk  

- Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd 

- WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige sectoren landbouw en horeca 

Het aantal werklozen is in oktober vrijwel gelijk gebleven. Dit maakt het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Tot en met september daalde de werkloosheid vijf 

maanden op rij. In oktober was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos. 

 

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 5 honderd is afgenomen tot 419 

duizend. 

 

Daling werkloosheid in de afgelopen maanden minder groot 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober met duizend personen 

af en kwam uit op 627 duizend. In september daalde het aantal werklozen ook al minder sterk 

dan in de periode mei tot en met augustus. De werkloosheid daalt minder snel doordat meer 

mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, van wie een deel niet direct een baan vindt.  

 

In de afgelopen drie maanden is de werkzame beroepsbevolking met gemiddeld 13 duizend per 

maand toegenomen. Dat is meer dan dat de werkloosheid gedaald is. Dit komt doordat ook 

mensen die geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking zich aanbieden op de arbeidsmarkt 

en een baan vinden. 

 

In oktober is de totale beroepsbevolking (werkzaam én werkloos) gegroeid. In de loop van dit 

jaar was de krimp van de beroepsbevolking al aan het afnemen, zoals gemeld in het 

kwartaalbericht arbeidsmarkt dat vorige week is verschenen. 

 

Toename WW-uitkeringen jongeren 

Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in oktober uit op 419 duizend, vrijwel evenveel als in 

september. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar steeg in oktober met bijna 3 

procent. Ook aan 55-plussers verstrekte UWV de afgelopen maand meer uitkeringen. In de 

overige leeftijdsgroepen nam het aantal uitkeringen licht af. De toename bij de jongeren kan 

grotendeels worden toegeschreven aan de stijging van het aantal uitkeringen bij 

seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca. Vanuit de sector onderwijs nam het aantal 
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uitkeringen met 6,1 procent sterk af. De daling houdt verband met het begin van het nieuwe 

schooljaar.  

 

Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 2,8 procent. Het 

aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar ligt nu 16,7 procent onder het niveau van vorig jaar. 

Aan 55-plussers verstrekte UWV 17,6 procent meer uitkeringen in vergelijking met oktober 

vorig jaar. 

 

In 2014 meer uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting  

In de periode januari tot en met oktober 2014 verstrekte UWV 500 duizend nieuwe WW-

uitkeringen, 1,6 procent minder dan in dezelfde periode van 2013. Het aantal beëindigde WW-

uitkeringen in deze periode komt uit op 518 duizend. Dit is 17,8 procent meer dan vorig jaar. 

Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam in vergelijking met 2013  toe 

met 19,4 procent tot 255 duizend. 

 

Werkloosheid in Nederland relatief laag 

De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation 

(ILO) kwam in oktober uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit is even hoog als in 

september. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De 

werkloosheid in de Eurozone bedroeg in september namelijk 11,5 procent en in de Europese 

Unie als geheel 10,1 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk 

en Duitsland. 

 

Het belangrijkste verschil tussen de nationale en de internationale definitie van de 

beroepsbevolking is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de 

internationale definitie, die aansluit bij de richtlijnen van de ILO, wordt iedereen geteld die 

werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. Dat betekent dat de grens op één uur 

per week ligt. Volgens de nationale definitie omvat de beroepsbevolking personen die een 

substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen. Daarom is de 

grens bij twaalf uur per week gelegd. 

 

Met ingang van 2015 zal het CBS de hoofdindicator van de werkloosheid baseren op de 

definitie van de ILO. Meer informatie <<http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-

zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-805-pb.htm>> 
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Grafiek 1 Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen 

 
 
Bron: CBS, UWV. 
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Technische toelichting 
Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en de 

werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV.  

Werkloosheid  

De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 

alle personen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), 

die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor 

beschikbaar zijn (nationale definitie werkloze beroepsbevolking). De werkzame 

beroepsbevolking betreft alle personen van 15-64 jaar die betaald werk hebben van 12 uur of 

meer per week.  

 

Om de kortetermijnontwikkeling van de werkloosheid in beeld te brengen wordt uitgegaan van 

de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers houden rekening met 

veranderingen in de werkloosheid die zich ieder jaar opnieuw voordoen. Zo is het gebruikelijk 

dat het niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal werklozen in de eerste maanden van 

het jaar stijgt (bijvoorbeeld vanwege aflopende contracten of slechte weersomstandigheden). 

Ook in juli stijgt de werkloosheid doorgaans, waarna in augustus de werkloosheid weer daalt 

(vooral bij jongeren). Dit patroon van seizoeninvloeden hoeft niet in alle jaren precies gelijk te 

zijn; afwijkingen van het standaardpatroon blijven in de cijfers zichtbaar. 

De cijfers over de werkloze- en werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête 

Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in 

Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek kennen een 

onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is 

het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken. Om deze reden is 

de gemiddelde maandmutatie over de afgelopen drie maanden opgenomen in het persbericht. 

 

Gedetailleerde gegevens over de werkloze beroepsbevolking zijn beschikbaar op StatLine: 

Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand. 

 

Voor internationale vergelijkingen wordt de werkloze beroepsbevolking volgens de richtlijnen 

van International Labour Organization (ILO) gebruikt. Deze omvat alle personen van 15-74 jaar 

zonder betaald werk, die actief op zoek zijn naar werk en daarvoor ook beschikbaar zijn. In mei 

2013 is er een artikel over de verschillen tussen de nationale en ILO-definitie verschenen in het 

tijdschrift Sociaaleconomische trends: Werkloze en werkzame beroepsbevolking: twee 

afbakeningen. 

 

Gedetailleerde gegevens op basis van de ILO-definitie zijn beschikbaar op StatLine: Werkloze 

en werkzame beroepsbevolking per maand; internationale definitie. 

 

De meest recente raming voor 2014 en 2015 van de werkloze beroepsbevolking volgens beide 

definities staat in de septemberraming 2014 van  het Centraal Planbureau. 

 

 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80479NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0955&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5379448E-F4A2-4D45-9669-EFB865A304FF/0/10130501v4art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5379448E-F4A2-4D45-9669-EFB865A304FF/0/10130501v4art.pdf
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0959&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0959&HDR=T&STB=G1,G2,G3
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WW-uitkeringen 

UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten 

hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op 

ontslagwerkloosheid. Het WW-cijfer wordt niet voor seizoen gecorrigeerd. Het aantal WW-

uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, 

werktijdverkorting en “onwerkbaar” weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te 

beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Bij de WW 

wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2014  zijn 

januari, mei, juli en oktober 5-weekse verslagperioden. 

 

Op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is de Nieuwsflits Arbeidsmarkt te downloaden, 

waarin naast uitgebreide informatie over het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende 

werkzoekenden gedetailleerde gegevens zijn opgenomen m.b.t. het aantal ingediende 

vacatures, ontslagaanvragen- en vergunningen en WW-uitkeringen. 
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Tabel 1. Werkloze beroepsbevolking, maandcijfers
1
 

 

 

  

Seizoengecorrigeerd 

Niet-seizoen-

gecorrigeerd 

  
 

 

totaal 

 

maand-

mutatie 

gemiddelde 

maandmutatie 

over drie 

maanden 

 

% van de 

beroeps- 

bevolking 

 

 

 

totaal 

      x 1 000 x 1 000 x 1 000 % x 1 000 

2014      

 oktober 627 -1 -6 8,0 614 

 september 628 -4 -10 8,0 615 

 augustus 632 -13 -14 8,0 595 

 juli 645 -12 -14 8,2 680 

 juni 657 -16 -9 8,4 659 

 mei 673 -14 -6 8,6 668 

 april 687 3 3 8,7 690 

 maart 684 -7 5 8,7 700 

 februari 691 13 13 8,8 717 

 januari 678 10 1 8,6 695 

2013      

 december  668 15 -6 8,5 642 

 november 653 -21 -10 8,2 641 

 oktober 674 -11 -7 8,5 662 

 september 685 2 3 8,6 670 

 augustus 683 -11 8 8,6 644 

 juli  694 19 14 8,7 725 

 juni 675 16 11 8,5 678 

 mei 659 9 15 8,3 654 

 april 650 7 19 8,2 650 

 maart 643 30 24 8,1 661 

 februari 613 21 20 7,7 638 

 januari 592 21 19 7,5 608 

Bron: CBS. 
1 Gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar op StatLine: 
Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand 
Gedetailleerde gegevens op basis van de ILO-definitie zijn beschikbaar op StatLine: 
Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand; ILO-definitie 

 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80479NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0955&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0959&HDR=T&STB=G1,G2,G3
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Tabel 2. Werkloze beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht, 

maandcijfers (seizoengecorrigeerd). 

  15-24 

jaar 

25-44 

jaar 

45-64 

jaar 

 

mannen 

 

vrouwen 

 

totaal 

  x 1 000 

         

2014  oktober 114 255 258 320 306 627 

  september 112 256 260 321 307 628 

  augustus 114 258 259 325 306 632 

   juli 122 263 260 333 311 645 

   juni 122 273 262 340 316 657 

   mei 126 283 264 349 324 673 

   april 127 294 266 358 329 687 

   maart 126 299 259 355 329 684 

   februari 135 300 256 368 323 691 

   januari 130 295 252 362 316 678 

2013   december 133 287 248 358 310 668 

   november 132 280 241 350 303 653 

   oktober 137 286 252 358 316 674 

   september 140 292 253 364 321 685 

   augustus 137 292 254 366 316 683 

   juli 148 291 255 375 319 694 

   juni 143 280 252 372 303 675 

   mei 137 278 243 363 296 659 

   april 141 274 236 358 293 650 

   maart 138 274 231 350 293 643 

   februari 135 258 220 333 280 613 

   januari 131 249 212 320 272 592 

Bron: CBS. 
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Tabel 3. Werkzame en totale beroepsbevolking, maandcijfers 

(seizoengecorrigeerd) 

  
Werkzame beroepsbevolking Totale beroepsbevolking 

  
 

 

totaal 

 

maand-

mutatie 

gemiddelde 

maandmutatie 

over drie 

maanden 

 

 

totaal 

 

maand-

mutatie 

gemiddelde 

maandmutatie 

over drie 

maanden 

      x 1 000      

2014        

 oktober 7252 22 13 7878 20 7 

 september 7230 4 10 7858 0 0 

 augustus 7226 13 9 7858 0 -4 

 juli 7213 12 12 7858 0 -2 

 juni 7201 3 9 7858 -13 0 

 mei 7198 21 0 7871 7 -6 

 april 7177 3 -10 7864 7 -7 

 maart 7174 -23 -18 7857 -31 -13 

 februari 7197 -11 -24 7888 2 -11 

 januari 7208 -20 -21 7886 -10 -20 

2013        

 december 7228 -41 -8 7896 -25 -14 

 november 7269 -3 -1 7921 -26 -11 

 oktober 7272 20 2 7947 10 -5 

 september 7252 -20 -10 7937 -18 -7 

 augustus 7272 5 -7 7955 -6 1 

 juli 7267 -16 -11 7961 3 3 

 juni 7283 -10 -10 7958 6 1 

 mei 7293 -7 -7 7952 1 8 

 april 7300 -12 -13 7951 -4 7 

 maart 7312 -2 -17 7955 28 8 

 februari 7314 -25 -20 7927 -4 1 

 januari 7339 -23 -15 7931 -1 4 

Bron: CBS. 

 

 



 

 

 
 

   Persbericht Pb14-070 9 

 

Tabel 4.  WW-uitkeringen      

  okt sep maand- okt jaar- 

  2014 2014 mutatie 2013 mutatie 

  x 1000 x 1000 % x 1000 % 

Nieuw 55,2 40,9 35,0 58,2 -5,0 

Lopend 419,4 419,9 -0,1 408,2 2,8 

Beëindigd 55,7 51,4 8,3 50,3 10,7 

   vanwege max. duur 17,3 14,1 22,7 17,3 -0,1 

   vanwege werkhervatting 27,3 28,0 -2,5 24,3 12,2 

   overige redenen 11,1 9,4 19,1 8,7 27,8 
 

 

Bron: UWV. 
1   Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2014 zijn januari, mei, juli 

en oktober 5-weekse periodes. In 2013 waren dat  januari, mei, augustus en oktober.  

 

 

 

Tabel 5. WW-uitkeringen,  
januari t/m oktober    

                                       2014 2013 mutatie 

  x 1 000 x 1 000 % 

    

Nieuw 500,1 508,2 -1,6 

Beëindigd 518,4 440,2 17,8 

   vanwege max. duur 172,5 157,2 9,7 

   vanwege werkhervatting 254,8 213,4 19,4 

   overige redenen   91,2 69,6 31,0 

 Bron: UWV. 
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Tabel 6.  Lopende WW-uitkeringen naar sector 

  okt sep maand- okt jaar- 

  2014 2014 mutatie 2013 mutatie 

  x 1000 x 1000 % x 1000 % 

Totaal 419,4 419,9 -0,1 408,2 2,8 

Sector           

   Landbouw en visserij 5,6 5,1 8,4 5,0 10,5 

   Industrie, delfstoffen en energie etc. 55,6 55,7 -0,1 54,4 2,4 

   Bouwnijverheid 18,0 18,9 -5,0 20,7 -13,1 

   Handel 65,2 64,9 0,4 64,2 1,5 

   Horeca 15,6 14,8 5,9 14,9 5,0 

   Vervoer en opslag 24,6 24,0 2,1 21,5 14,0 

   Financiële en zakelijke dienstverlening 139,5 139,8 -0,2 141,7 -1,5 

   Openbaar bestuur 5,3 5,3 -1,0 4,5 18,1 

   Onderwijs 15,8 16,9 -6,1 16,5 -3,8 

   Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 73,1 73,2 -0,1 63,6 14,9 

   Onbekende sector 1,1 1,2   1,3   

Bron: UWV.      
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Tabel 7.  Lopende WW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio  

  okt sep maand- okt jaar- 

  2014 2014 mutatie 2013 mutatie 

  x 1000 x 1000 % x 1000 % 

WW totaal 419,4 419,9 -0,1 408,2 2,8 

Geslacht           

   Mannen 215,0 215,7 -0,3 216,5 -0,7 

   Vrouwen 204,4 204,2 0,1 191,7 6,6 

Leeftijd           

   < 25 jaar 15,1 14,7 2,9 18,2 -16,7 

   25 - 35 jaar 64,3 64,6 -0,5 70,4 -8,7 

   35 - 45 jaar 89,0 90,0 -1,1 94,5 -5,9 

   45 - 55 jaar 126,1 126,5 -0,3 118,9 6,1 

   >= 55 jaar 124,8 124,0 0,7 106,2 17,6 

Provincie           

   Groningen 14,6 14,8 -1,7 14,0 4,3 

   Friesland 17,4 17,2 1,3 17,8 -2,0 

   Drenthe 12,7 12,8 -0,8 12,2 3,7 

   Overijssel 30,2 30,6 -1,2 30,0 0,7 

   Flevoland 11,4 11,6 -1,7 11,7 -2,6 

   Gelderland 52,6 52,8 -0,4 49,3 6,6 

   Utrecht 28,6 29,2 -2,1 28,4 0,7 

   Noord-Holland 62,8 62,0 1,4 61,4 2,3 

   Zuid-Holland 83,2 83,2 0,0 81,1 2,7 

   Zeeland 7,9 7,6 4,0 7,3 7,1 

   Noord-Brabant 65,5 65,9 -0,6 64,0 2,4 

   Limburg 28,9 28,5 1,2 27,5 5,0 

   Buitenland / onbekend 3,6 3,7   3,5   

Grote gemeenten           

   Amsterdam 21,1 21,1 0,3 21,2 -0,3 

   Rotterdam 17,9 18,2 -1,7 18,1 -1,0 

   Den Haag 12,5 12,2 2,2 12,3 1,6 

   Utrecht 7,4 7,6 -2,6 7,6 -1,9 

Bron: UWV.      

 


